
 
 

 
 
 

ICN46 KOREA TG ข่ีพาย ุตะลยุหิมะ! (5D3N) 
บินหร ูสะสมไมลไ์ด้ 50% สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

 

 

*****มีอาหารบนเครือ่ง ทัง้ไปและกลบั และสะสมไมลไ์ด้ 50%***** 



 
 

TG656 BKK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 23.30 - 06.55+1 
TG657 ICN(อินชอน) - BKK(กรงุเทพ) 10.50 - 14.45 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – เมืองอินชอน (-/-/-) 

21.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู
ทางเข้า 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั 
อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออก
เดนิทาง  

23.30 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG656 
** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี**  
** รายการน้ีใชต้ัว๋หมูค่ณะ สามารถสะสมไมล ์ROP ได ้50% ** 

DAY 2 
PARADISE CITY - ถนนแคฮงันูรี – ดงฮวามาอึล – เมืองยงอิน - สตอเบอร่ี – สนุกสนานกบั

การเล่นสกีขนาดใหญ่ – สวนแห่งแสงดาวอซูู - เมืองโซล (B/L/D)                                     
06.35  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ ** ตามเวลา

ทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เช้า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อดู้ง 



 
 

 

PARADISE CITY ดว้ยสถาปัตยท์นัสมยัเก๋ๆแปลกตาของตกึแลว้ท าใหไ้ดร้ปูสวยๆ จดุเชค็อนิเกร๋ๆกลบัไปไม่ซ ้าใคร
กนัอีก ที่นี่เรยีกว่าแหล่งบนัเทงิครบวงจรเลยก็ว่าได้เพราะในนี้มทีัง้โรงแรม คาสโิน แกลลอรี่สวนสนุก ภตัคาร
รา้นอาหาร สระว่ายน ้า จดุชอปป้ิงครบทุกอยา่งในแหล่งเดยีวตัง้อยูใ่นโซน CULTURE PARK 

 
ถนนแคฮงันูรี ตัง้อยู่ในไชน่าทาวน์ ย่านอนิชอน ถนนแคฮงัดูร ีเป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายจนี เกาหล ีญี่ปุ่ น ตวั

อาคารของทีน่ี่ยงัคงความดัง้เดมิของแต่ละประเทศไวอ้ยู่ มมีุมถ่ายรปูเก๋ๆ ชคิๆ นอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหารอร่อยๆ
อกีมากมาย  

หมู่บ้านเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) อยู่ในเมืองอินชอน  หมู่บ้านแห่งนี้ได้น าเอาตัวละครจากนิทาน
หลากหลายเรื่องทีไ่ดร้บัความนิยมมาตกแต่งตวับา้น ก าแพง ประตู หน้าตาดว้ยสสีนัที่ีสดใส สะดุดตา บา้นทุกหลงั
มคีนอาศยัอยู่จรงิๆ ชุมชนเลก็ๆแห่งนี้เดมิทกี็ไม่ได้เป็นที่รูจ้กัมากมายอย่างในปัจจุบนันะคะออกจะเงยีบ  ซบเซา
ด้วยซ ้าเพราะจะมีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่แต่ได้มีการพัฒนาปรบัปรุงด้วยการตกแต่งชุมชนให้เป็นเทพนิยายก็
กลายเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ในหมูน่กัท่องเทีย่วผ่านทางซรีีย่ห์ลายเรือ่งทีม่าใชโ้ลเกชัน่ทีน่ี่ถ่ายท า 



 
 

 
ไร่สตรอเบอรร่ี์  ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ ่ าจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยงั

สามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย 
กลางวนั    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ป้ิงย่างเกาหลี 

 
 

 



 
 

ลานสกีขนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า   ประกอบไปดว้ยเนินสกถีงึ 2 เนิน

ดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกสี าหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรบัผูท้ีเ่ล่นช านาญแลว้ 1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวม
ค่าอุปกรณ์การเล่นสก,ี สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด กอนโดล่า หรอื เคเบลิ **ขึน้อยู่กบัสถานทีว่่ามใีหบ้รกิารหรอืไม่**) มี
เวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเล่นสกอียา่งเตม็ที ่ซึง่ปลอดภยัไมม่อีนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควรเตรยีม ถุงมอืสก ี
ผ้าพนัคอ แว่นกนัแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกนัน ้า หรอืผ้าร่ม และกางเกงรดัรูป ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่นจากไกด์
ทอ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั **ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของ
ลานสกขีึน้อยู่กบัความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มหีมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกี
ไม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT 
SNOW PARK (ไมร่วมค่าเขา้ SNOW PARK) 

 

สวนแห่งแสงดาวอซูู (OOOZOO)  สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหมท่ีเ่มอืงอชีอนทีไ่ดน้ าไฟแอลอดีจี านวนมหาศาล
มา จดัเป็นสวนประดบัไฟทีย่ ิง่ใหญ่อลงัการมทีัง้สวนดอกไม ้ป่าหงิหอ้ย สถานีอวกาศ อุโมงคด์วงดาว รวมถงึคาเฟ่
ลอยฟ้าทีต่ ัง้อยู่บนสเปซทาวเวอรด์ว้ย ซึง่ในช่วงเวลาประมาณ 20:00 น. ทางสวนแห่งแสงดาวกจ็ะมกีารแสดงไฟ
ประกอบแสงสเีสยีงใหช้มกนัดว้ย ใหท้่านอสิระถ่ายรปูกบัการจดัแสดงไฟยามค ่าคนื 

 



 
 

พลาดไม่ได้ ... SPACE TOWER คาเฟ่แบบโอเพ่นแอรล์อยฟ้าแห่งแรกของเอเชยี ที่ตัง้อยู่บนสเปซทาวเวอร ์ซึ่งมี
ความสงูกว่า 35 เมตร ใหเ้ราไดน้ัง่หยอ่นขารบัลมหนาวชมววิสวนดอกไมท้ีส่ว่างไสวจากมุมสูงกนัแบบเพลนิๆ ปน
เสยีวหน่อยๆ คอืทเีดด็ทีไ่มค่วรพลาดจรงิๆ ไมร่ว่มค่าขึน้คาเฟ่ลอยฟ้าบนสเปซทาวเวอร ์

เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออยา่งเป็นทางการนครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหลใีต ้

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมั บลุโกกิ 
ท่ีพกั  GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

DAY 3 
ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนแขม็แดง - ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี  

- พิพิธภณัฑ์สาหร่าย – สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์ – หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์ - ดิวต้ีฟรี – ช้อป

ป้ิงย่านเมียงดง  (B/L/-)               
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลอืกซือ้สนิคา้จาก ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสม
ทุกชนิดทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่อีายุ 

6 ปี ซึ่งถือว่ามคีุณภาพดีที่สุดในโลก มชีื่อเสียงที่สุด และ ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED 

PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ามนัสน มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษา

สมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ีทีข่าดไม่ไดค้อืผลติภณัฑเ์วชส าอางจาก ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนด์

ดงัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืก

หอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ)์ , ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้  

พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP)  จดัแสดงเรือ่งราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัคิวามเป็นมาต้นก าเนิด
ของการผลิตสาหร่ายและขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภณัฑ์ที่ท าจาก
สาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหรา่ยอบแหง้ , สาหร่าย

ยา่ง พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK)     และถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


 
 

 

สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD)  สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกที่ตัง้อยู่ในกรุงโซล 

ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื สวนสนุกในร่มทีช่ื่อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ทีม่อียู่ทัง้หมด 4 ชัน้ แต่
ละชัน้กจ็ะมเีครื่องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ และลานสเกต็น ้าแขง็ขนาดใหญ่ และในส่วนของสวน
สนุกกลางแจ้งนัน้มชีื่อว่า MAGIC ISLAND อนัเป็นที่รวมเครื่องเล่นหวาดเสยีวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยงัมสีิง่
อ านวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนี้ ไมว่่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์ฯลฯ 

 
หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตัง้อยูบ่น ภเูขานัมซาน 1 ใน 18 หอคอย

เมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรงุโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเหน็ไกลไป
ถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไม่ว่าจะฤดู
ไหนๆ ทีน่ี่ยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจคู่รกัทีย่อดนิยมของนักท่องเทีย่ว และชาว
เกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกนัที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้รกักนัมัน่คง ยนืยาว 
ตราบนานเท่านาน ** ยงัไมร่วมค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแมกุ่ญแจ ลกูกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจาก
ประเทศไทยไปได ้**  



 
 

ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นค้าปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมชัน้น า

แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา, แว่นตา, เครือ่งส าอางค ์ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
เป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ดงักว่า 250 แบรนด์ เช่น CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES เป็นต้น 
ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็
ถูกกว่ารา้นค้าด้านนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช้อปป้ิงกนัที่ห้างแห่งนี้ ให้พก
พาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 

 

ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมยีงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวม
แฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อ
สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผ้า , รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รู้จกัอย่างดีของคนไทย เช่น 
LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เครือ่งประดบั 
, ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของที่ระลกึที่มรีูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ใน
สนิคา้  

อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วงอเมทิส – ตลาดทงอิน - พระราชวงัชา

งดอ็กกงุ – หมู่บ้านอิกซอนดง – ย่านฮงแด - พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ – พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ – เมือง

อินชอน – ร้านละลายเงินวอน  (B/L/D) 
  เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลอืกซือ้สนิคา้จาก ศนูยส์มนุไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูทีเ่ตบิโตกลาง

ป่าดงดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนทีท่ างานหนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็น



 
 

ไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั  จากนัน้ท่านยงั

สามารถเลอืกซื้อเครื่องประดบัจาก โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)  

ประเทศเกาหลใีตเ้ป็นดนิแดนของ พลอยสมีว่ง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งอ่อนเยน็ตา จนถงึสี
มว่งเขม้ (มว่งไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะสวยงามจบัตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างห ูและ สรอ้ยขอ้มอื เป็น
หนิทีม่พีลงัในการบ าบดัทัง้ด้านร่างกายและจติใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน า
โชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้

 

ตลาดทงอิน (TONGIN MARKET)  ปัจจุบันตลาดแห่งนี้  อยู่ที่ กรุงโซล  ซึ่ง เ ป็นเมืองในพื้นที่ของ

จงัหวัดคย็องกี (คย็องกีโด)  ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งภายในตลาดมีร้านค้ากว่า 75 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ร้านอาหาร และร้านขายของช า รวมไปถึงร้านขายสนิค้าอื่นๆ ได้แก่ ชุดชัน้ใน และรองเท้า เป็นต้น  ส าหรบัจุด
พเิศษของตลาดแห่งนี้ ทีไ่ม่เหมอืนตลาดอื่นๆ คอื ประสบการณ์ในการลองลิ้มชมิรสอาหาร ไดห้ลากหลายเมนูใน
ราคา 5,000 วอน ตลาดทงอินจะปิดทุกวนัอาทิตย์ท่ี 3 ของเดือน หากไม่สามารถสลบัโปรแกรมได้ ทาง
บริษทัขอสวงนสิทธ์ิในการพาท่านไปหมู่บ้าน อิกซอกดงแทน 

กลางวนั   บริการอาหาร LUNCHBOX CAFE 

 

“LUNCHBOX CAFE” จะใหท้่านไดอ้สิระในการเลอืกทานอาหารทีช่อบ โดยท่านจะไดร้บั เหรยีญโบราณมลูค่า 

5,000 วอน คนละ 1 มดั ๆ ละ 10 เหรยีญ มลูค่าเหรยีญจะอยูท่ีเ่หรยีญละ 500 วอน แลว้กจ็ะไดร้บัถาดหลุมสดี า 
ก่อนทีจ่ะตะลุยไปเลอืกซือ้ของทานกนัไดเ้ลยจา้ ส่วนมากจะเป็นอาหารพืน้เมอืง กนิงา่ย ขายง่าย และเป็นทีน่ิยม

https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/seoul-travel/
https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/gyeonggi-do-travel/
https://www.jointtravel.com/south-korea-travel/


 
 

ของคนเกาหล ีเช่น มนัด ู(เกีย๊วเกาหล)ี มทีัง้แบบทอด และแบบน่ึง  ไขม่ว้นเกาหล ี ต๊อกโบก ี ต๊อกโบกหี่อเนื้อยา่ง  
คบิบบั หรอื ขา้วห่อสาหรา่ย  พซิซ่าเกาหล ี ไก่ทอดซอสพรกิ  ผดัวุน้เสน้เกาหล ี ต๊อกชุบแป้งทอด  โอเดง้ ออมกุ 
อูดง้ และอื่นๆ อกีเพยีบ ท่านสามารถเดนิเลอืกซือ้อาหารทีช่อบ จ่ายดว้ยเหรยีญโบราณ ราคาอาหารเริม่ตน้ที ่1-2 
เหรยีญหากใครตอ้งการซือ้ขา้วสามารถซือ้เพิม่เตมิได ้ถ้วยละ 1000 วอน หาก LUNCHBOX CAFE ปิด
ให้บริการ ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิพาท่านไปทาน เมนู ไก่ตุ๋นโสม ณ ภตัตาคาร 

 

พระราชวงัชางดอ็กกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัทีส่รา้งหลงัจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองค์
ของราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ยา่งด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวังส าหรบั
ราชวงศ ์และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮวูอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลงัทีเ่ตม็ไปดว้ยต้นไม้
ยกัษ์อายกุว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน 

 

หมู่บา้นอิกซอนดง (IKSEONDONG)  เป็นหมูบ่า้นฮนัอกโบราณอายกุว่า 100 ปี อยูแ่ถวอนิซาดง แหล่ง

รวมค่าเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆกลางกรงุโซล ถนนสายนี้หรอืแมแ้ต่ตวับา้นเรอืนกย็งัคงสไตลค์วามโบราณฉบบั
เกาหลไีว ้



 
 

 

ย่านฮงแด  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่น

และเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเส้นหนึ่งที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่
รา้นค้าจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของ
สนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะรา้นคา้แต่ละ
รา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกนัเยอะส่วนใหญ่กจ็ะเป็นสนิคา้แฟชัน่ และทีเ่ยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมต่างๆ 

 

พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM)  เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัทีจ่ดัขึน้แบบพพิธิภณัฑ์

แกลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาด
จะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศิลป์ทัว่ไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับ
ภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรปูภาพนัน้ๆ ท าใหน้กัท่องเทีย่วเพลนิเพลินสนุกสนาน ไม่มี
เบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว  

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 

 สนุกไปอกีขัน้ในการถ่ายรปู 3 มติ ิในรปูแบบของ AR ท่านสามารถโหลด                                                
TRICK EYE APP ไดท้างโทรศพัทแ์ลว้สรา้งภาพสวยๆ แบบ AR ไดเ้ลย  
 



 
 

 

  

พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ (ICE MUSEUM)  เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกัน ้าแขง็แบบ
ไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากทีสุ่ด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการสรา้งสไลเดอร์
น ้าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไมม่เีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรดูอรฟ์ ถ่ายรปู
คู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรปูกบับรรดานกแพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ เอสกโิม เยีย่มชม
ปราสาทน ้าแขง็ มจีดุชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึ้นจากการแกะสลกัจากน ้าแขง็ทัง้หมด ซึง่
นกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา  

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 

 
ท่ีพกั  GRAND PALACE HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า 

DAY 5   
เมืองอินชอน – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) (-/-/-) 

เมืองอินชอน (INCHEON) ใหท้่านแวะซือ้ของฝากจาก  ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ

ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ครมีล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  



 
 

10.50  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG657 
** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี**  

14.45 เดินทางถึง อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความ
ประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

ตลอดเดือน ธนัวาคม 62 
06 – 10 ธนัวาคม 2562 21,999 21,999 21,999 5,500 8,500 
07 – 11 ธนัวาคม 2562 21,999 21,999 21,999 5,500 8,500 
10 – 14 ธนัวาคม 2562 21,999 21,999 21,999 5,500 8,500 
13 – 17 ธนัวาคม 2562  21,999 21,999 21,999 5,500 8,500 
16 – 20 ธนัวาคม 2562 19,999 19,999 19,999 5,500 8,500 
25 – 29 ธนัวาคม 2562 24,999 24,999 24,999 5,500 8,500 
26 – 30 ธนัวาคม 2562  25,999 25,999 25,999 5,500 8,500 
27 – 31 ธนัวาคม 2562 26,999 26,999 26,999 5,500 10,500 
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 27,999 27,999 27,999 5,500 10,500 
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2563 26,999 26,999 26,999 5,500 10,500 

 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 7,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน 
ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  



 
 

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 150 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
4,800 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่
จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 



 
 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม
กรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

- กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณลีกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 



 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทาง

บรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเทีย่ว 
เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เ ป็น
ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัท่านที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง กรณีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี จะต้องซือ้บตัรโดยสารใบใหม่ (หากมทีีว่่าง) 
เท่านัน้ โดยทางบริษัทจะออกตัว๋เครื่องบินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10-15 วัน ก่อนเดินทาง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการการด าเนินการของแต่ละคณะเท่านัน้ 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี
พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บั
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิ
เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 
 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 
7 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่ อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ เดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกค้าทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึ้นอยู่กบั

โรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหี้องรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ
ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก
ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา



 
 

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนัด้วย 
พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษิทั
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย
ส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของ
แต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด
ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


